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politika

Ország – világ

Házkutatást tartott tegnap a ro-
mán Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) egy bukaresti lakásban, 
amely bukaresti hírforrások sze-
rint Borbély László környezetvé-
delmi miniszter egyik rokonának 
a tulajdonában van.

hírösszefoglaló

Egy olyan ügyben vizsgálód-
nak a hírügynökségek szerint 
a DNA ügyészei, amelyben 

Borbély László neve is felbukkant. 
Az ügy gyanúsítottja Ioan Ciocan 
Szatmár megyei üzletember, aki a 
DNA szerint egy 20 ezer euró érté-
kű lakásfelújítással „vásárolta meg” 
az RMDSZ-es miniszter befolyását, 
hogy könnyebben jusson közbeszer-
zési szerződésekhez. Az ügyészek 
szerint mindebben Szepessy Sza-

bolcs, Borbély személyi tanácsosa 
közvetített, ő szintén gyanúsított-
ként szerepel. Közben Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök kijelentette: 
„Borbély László számíthat a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
politikai támogatására, és biztosak 
vagyunk benne, hogy az ellene fel-
hozott vádak hamisnak bizonyul-
nak. Borbély László környezetvé-
delmi és erdőgazdálkodási miniszter 
jó szakember, tisztességgel végezte 
eddig is feladatait, egy jó és megbíz-
ható politikus, aki nem keveredik 
olyan ügyekbe, amelyet a sajtó meg-
szellőztetett. Borbély László számít-
hat a Szövetség és az én személyes 
támogatásomra, kiállunk mellette, 
és biztosak vagyunk abban, hogy a 
megjelent sajtóinformációk téves-
nek bizonyulnak” – szögezte le az 

RMDSZ elnöke. Hozzátette, jelen 
pillanatig nem látott semmilyen hi-
vatalos papírt a Korrupcióellenes 
Ügyészség részéről, továbbá a kor-
mányfővel tárgyalva az is kiderült, 
hogy a kormányhoz sem jutott el 
hasonló hivatalos irat. „Egy egysze-
rű sajtóközleményről van szó jelen 
pillanatban, amelyet egy újságíró 
kérésére adott ki a Korrupcióelle-
nes Ügyészség. Ez nem a megfelelő 
kiindulási alap egy ilyen vád megfo-
galmazásánál, ezért arra kérek min-
denkit, hogy ne a sajtón keresztül 
tegyünk igazságot, hanem hagyjuk 
az illetékes szerveket, hogy végezzék 
a dolgukat” – nyilatkozta. 

Borbély László Lengyelország-
ban tartózkodott hivatalos látoga-
táson, tegnap estére várták visszaér-
kezését Bukarestbe.

Az ellenzéki Szociál-liberális Unió 
(USL) csaknem a szavazatok 50 
százalékát kapná meg, ha jövő va-
sárnap rendeznének parlamenti 
választásokat.

ARomán Társadalomtudo-
mányok Intézete (IRSS) 
által végzett felmérés sze-

rint a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) és a Konzervatív Párt 
(PC) alkotta USL-re a megkér-
dezettek 49,5 százaléka voksol-
na. Az ellenzéki szövetség után a 
román kormány fő erejét képező 
Demokrata-Liberális Párt (PD-L) 
következik, amely a felmérés sze-

rint a voksok 22,5 százalékára 
számíthat.

Harmadik helyen van a román 
kormánykoalícióban helyet foglaló, 
független törvényhozókat tömö-
rítő Románia Haladásáért Orszá-
gos Szövetség (UNPR), amelyre a 
megkérdezettek 7,8 százaléka sza-
vazna. Negyedik helyen a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) áll, a felmérés szerint a 
magyar szervezetre a megkérdezet-
tek 5,7 százaléka adná voksát.

Az ötszázalékos parlamenti kü-
szöböt átlépné a felmérés szerint a 
még hivatalosan be nem jegyzett 
Nép Pártja (PP), amely 5,2 százalé-
kos eredménnyel szerepelne, a szél-

sőségesen nacionalista Nagy-Ro-
mánia Párt (PRM) támogatottsága 
pedig 4,60 százalék.

Arra a kérdésre, hogy ha jövő 
vasárnap kerülne sor az államel-
nök-választásra, kire szavaznának, 
a megkérdezettek közül legtöbben 
Crin Antonescu liberális pártelnö-
köt jelölték meg. Rá az alanyok 32 
százaléka szavazna. Második helyen 
Traian Băsescu jelenlegi államfő áll, 
aki 22 százalékra számíthat. Victor 
Ponta szociáldemokrata pártelnök 
a voksok 17 százalékát gyűjtené be 
a felmérés szerint.

A jövő nyáron lesznek helyható-
sági választások, 2012 őszén pedig 
parlamenti választásokra kerül sor.
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Házkutatás Borbély László 
egyik rokonának lakásán
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Felmérés: az RMDSZ bejutna a parlamentbe

ebben az épületben van Borbély László állítólagos rokonának lakása, amelyben házkutatást tartottak a korrupciós ügyészek fotó: mediafax


